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Voorwoord
De schoolgids van De Zilvermaan bevat informatie over de organisatie van en het
onderwijs op onze school, waar de school voor staat en hoe wij ons onderwijs vorm
geven. Je kunt hier lezen wat je van ons mag verwachten in de jaren dat je je kind
aan ons toevertrouwt.
Naast deze schoolgids wordt ieder jaar een jaarkalender uitgegeven met belangrijke
activiteiten voor het komende schooljaar. Mocht je na het lezen van deze schoolgids
nog vragen hebben, schroom dan niet deze te stellen.
Wil je meer informatie over onze school dan kan je ook onze website bezoeken:

www.dezilvermaanbloemstede.nl
Je bent altijd welkom om een afspraak te maken met de schooldirecteur:
Addy Akkermans
0346 - 564871
Je kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram:

www.facebook.com/basisschooldezilvermaan
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BASISSCHOOL DE ZILVERMAAN
EEN WERELD OM TE LEREN EN ONTDEKKEN
Wie zijn wij? Onze school is onderdeel van Stichting Vechtstreek en Venen. De
school heeft in het verleden wisselende namen gehad die te maken hebben met
de tweede wereldoorlog, zoals Frits de Zwerver en de Witte Roos. Frits de
Zwerver was een predikant die als verzetsstrijder hulp gaf aan onderduikers. De
Witte Roos was een studentengroep uit Duitsland die geweldloos verzet bood
tegen het Hitler Regime. Op deze geschiedenis zijn wij trots.
Onze huidige naam, de Zilvermaan, heeft ook weer een link naar deze
geschiedenis. De Zilvermaan is een vlinder en dat is een symbool van vrijheid.
Onze slogan is dan ook Vrij om te worden wie je bent.
Vanuit deze visie komen kinderen tot leren. We gaan er vanuit dat kinderen het
beste uit zichzelf halen (in alle aspecten). Hoge betrokkenheid van kinderen,
leerkrachten, ouders en de omgeving/maatschappij vinden we belangrijk.

ONZE MISSIE
Je kunt pas echt groeien als je mag zijn wie je
bent. Wij vinden elk kind waardevol en uniek,
vol eigen talenten. Vanuit deze gedachte
bieden wij eigentijds onderwijs, gericht op het
ontdekken en optimaal ontwikkelen van ieders
talenten. Met onze christelijke identiteit als
basis.

ONZE VISIE
Op basisschool De Zilvermaan bieden wij de
kinderen een uitdagende leeromgeving waarin
zij zich ontwikkelen tot volwaardige en
waardevolle deelnemers aan de maatschappij.
Kinderen leren van elkaar, de volwassenen om
hen heen en hun omgeving. Uitgangspunt
hierbij is dat ieder kind uniek is. Deze
onderlinge verschillen zijn een kracht die maakt
dat zij zelf en hun omgeving laten stralen.

ONZE UITGANGSPUNTEN
In de begeleiding van onze kinderen staan de
volgende uitgangspunten centraal:
Vertrouwen, eigenaarschap, betrokkenheid,
maatwerk en professionaliteit.
Graag lichten wij deze uitgangspunten en
daarmee onze visie op onderwijs per punt toe.

Vertrouwen
Wij vertrouwen erop dat onze kinderen competent zijn
en we geven ze de ruimte om zich op alle gebieden te
kunnen ontwikkelen.

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in anderen
vinden we belangrijk. Wij willen de kinderen
zelfvertrouwen meegeven, ze laten ervaren dat ze
competent zijn. We bevorderen de competentie
van de kinderen door ze te stimuleren en
begeleiden in hun eigen handelen. Samenwerking
met andere kinderen en zelf keuzes maken worden
om deze reden gestimuleerd door de leerkracht. Zo
leren we de kinderen op zichzelf te vertrouwen.
Eigenaarschap

verbonden te voelen met elkaar. We willen kinderen,
ouders en begeleiders laten ervaren dat ze echt
gezien worden door ze te betrekken bij het leven in
de school. Ieder individu heeft zijn eigen kwaliteiten
die we naar voren proberen te halen om de
diversiteit van iedereen die we in huis hebben te
laten zien. We hechten belang aan de
vriendschappen en voorkeuren die ontstaan tussen
kinderen, we nemen deze serieus.
Wij hechten daarnaast sterk aan samenwerking
tussen kinderen, ouders, leraren, directie,
ondersteuners en begeleiders. We zijn partners met
allen hetzelfde doel: de beste zorg en ontwikkeling
voor het kind. Ouderbetrokkenheid vinden wij in dit
kader erg belangrijk.

Eigenaar zijn over je eigen leerproces, verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en samen
Maatwerk
verantwoordelijk zijn voor De Zilvermaan.
Alle kinderen zonder onderscheid, van alle niveaus, uit
Je verantwoordelijk voelen voor jezelf en anderen,
alle milieus en met allerlei achtergronden zijn welkom op
voor je omgeving en alles wat zich daarin bevindt. onze school.

Dat betekent goed op jezelf, op anderen en op alles
in je omgeving passen. Wij stimuleren kinderen om
verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen
leerproces.
Als Vreedzame School leren wij de kinderen
positief en zorgzaam met elkaar om te gaan, op
een democratische manier beslissingen te nemen
en constructief conflicten op te nemen. Daarbij
staan we open voor verschillen tussen mensen.
We zorgen hierdoor met elkaar voor een positief en
sociaal klimaat.

Wij hebben oog voor de eigen, unieke wijze waarop
een kind zich ontwikkelt. In ons leeraanbod
proberen wij hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten.
We geven kinderen liefde, aandacht, veiligheid en
onderwijs op maat. Het doel hiervan is dat zij als
zelfstandige en kritische mensen binnen hun eigen
mogelijkheden en met behoud van hun eigen
persoonlijkheid in de samenleving kunnen
functioneren.

Kwaliteit
Betrokkenheid

Prikkelend, uitdagend en toekomstgericht onderwijs.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. We werken Daar staan wij voor!
actief aan verbondenheid en hebben veel aandacht voor Kwaliteit heeft vele gezichten. Met een duidelijke
vriendschappen, warmte en liefde.
doorgaande lijn waarborgen wij de kwaliteit in de

Wij vinden het belangrijk dat er oog is voor de
anderen om ons heen. Alleen ga je misschien
soms sneller, maar samen kom je verder. Daarom
hebben wij veel oog voor elkaar. Dat geldt voor
iedereen die betrokken is in de ontwikkeling van
het kind. Wij vinden het belangrijk om ons

klas. We hebben een professioneel team en werken
in
een
professionele
leergemeenschap.
Professionalisering staat hoog in het vaandel. In de
klas werken we vanuit een gezamenlijke start met
gedifferentieerde instructie en verwerking aan
cognitieve en creatieve vorming.

KERNWAARDEN

Kernwaarden. Het zijn de overtuigingen die aan de basis liggen van hoe je je leven leidt, wat
je in je leven doet en waarom je het doet. Mahatma Gandhi Heeft dit heel mooi omschreven
in de volgende tekst:
“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

Je kernwaarden zijn eigenlijk een richtlijn voor je toekomstige gedrag. Als je je kernwaarden
duidelijk gedefinieerd hebt, zul je in elke situatie kunnen reageren aan de hand van wie jij weet
dat je bent. Het zal je helpen om te reflecteren en gewenst gedrag te hebben in bijna alle
situaties.
Bijvoorbeeld: Als iemand ruzie met je begint te maken over iets kleins, zou je je beledigd
kunnen voelen en terug gaan ruziën. Of, je zou ervoor kunnen kiezen om empathie te tonen
en proberen erachter te komen wat er echt aan de hand is bij de ander.
In dit voorbeeld zou je dan kiezen tussen de waarde trots, of de waarde verbinding of
empathie. Zie je hoe makkelijk je je reactie kunt kiezen, zodra je weet wat je waarden zijn?
Daarom vinden wij het belangrijk om onze kinderen enkele mooie kernwaarden bij te brengen.

“In matters of style, swim with the
current;
in matters of principle, stand like a rock.”
Thomas Jefferson

Kernwaarden van De Zilvermaan
Op onze school staat de christelijke identiteit centraal. Dit vertalen wij in waarden als respect
voor anderen en de natuur, zorg voor elkaar, verwondering, troost, rechtvaardigheid, trouw,
erkennen van fouten, vergeven, solidariteit, vertrouwen, gelijkwaardigheid. Ook spelen de
waarden authenticiteit, betrokkenheid, professionaliteit en vrijheid een belangrijke rol in ons
doen en laten.
Wij zijn een school die gelooft in vrijheid. Vrijheid in gedachten, gevoelens, dromen en
verlangens. Vrij om te kunnen zijn wie je bent. Wij zijn een school waar iedereen welkom is
en zich direct thuis voelt. Waar respect voor elkaars eigenheid centraal staat en elk kind
ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgt. Waar ruimte is voor ieders talent en
creativiteit. Onze slogan is dan ook: Vrij om te worden wie je bent!

LEREN OP BASISSCHOOL DE ZILVERMAAN

Om onze kinderen optimaal toe te rusten voor de toekomst moeten we oog
hebben voor de individuele talenten van de kinderen. Daarbij gaat het ons om
talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en
rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en
onderzoekende talenten en praktische vaardigheden. De specifieke talenten die
wij bij de kinderen ontdekken, hebben invloed op de organisatie van het
onderwijs.

Ons onderwijs
Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze invulling aan gedifferentieerd
innovatief onderwijs. We differentiëren bij de instructie (expliciete directe instructie) en de
verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo).
Bij de inhoud van ons onderwijs laten wij ons leiden door de landelijke kerndoelen en
referentieniveaus. Om hier vorm aan te geven én om invulling te geven aan onderwijs dat zich
richt op de brede ontwikkeling van kinderen, laten wij ons inspireren door een aantal methoden
en bijbehorende materialen. Maar ook de kindgesprekken waarin de kinderen samen met de
mentor persoonlijke doelen maken voor de komende periode zijn van groot belang: Wat zijn
mijn successen? Waar ben ik goed in? Wat moet ik nog leren? En hoe ga ik dat bereiken?

Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen
de Nederlandse taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen
communiceren. Het taalonderwijs (spelling, lezen, taal, begrijpend lezen) wordt door ons team
gegeven aan de hand van de methodes Taal op Maat, Spelling op Maat, Veilig Leren Lezen,
Estafette en Nieuwsbegrip. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig
de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere
vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.
Op De Zilvermaan leert een kind lezen zodra het daar aan toe is. In de onderbouw zijn
daarvoor naast de diverse spelmaterialen, materialen van de methode Schatkist en
chromebooks aanwezig. We stimuleren de kinderen in het leren van letters en het leren lezen
van woorden. Ons doel hierbij is dat de kinderen de leesvoorwaarden beheersen voordat zij
doorgaan naar groep 3.

In groep 3 wordt er hard gewerkt aan de leesontwikkeling met gebruik van de methode Veilig
Leren Lezen. U helpt uw kind door ook thuis regelmatig uit boeken voor te lezen en uw kind
zelf te laten lezen. De leerkracht kan u helpen bij de keuze van de boeken.
Na het aanvankelijk lezen komt de nadruk steeds meer te liggen op het technisch lezen en
het begrijpend lezen. We besteden vroegtijdig aandacht aan lees- en taalproblemen middels
het protocol dyslexie. Lees- en taalproblemen zijn een cruciale factor in het ontstaan van
leerachterstanden, faalangst en motivatie problemen. De kinderen worden regelmatig getoetst
op het technisch lezen. Naar aanleiding van de uitslagen van de AVI-leestoets en de drie
minutentoets wordt er gekeken op welk niveau de kinderen instructie krijgen. De niveaus lopen
van AVI Start tot en met AVI Plus. Gemiddeld verwachten we dat een kind eind groep 5, begin
groep 6 het technisch lezen beheerst. De kinderen waarbij geen vooruitgang waarneembaar
is, die dus blijven hangen in een bepaald niveau, krijgen extra leesbegeleiding.
Als het technisch lezen op het benodigde niveau is, krijgen de kinderen ook les in begrijpend
lezen. We gebruiken daarvoor de actuele leerlijn van Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen
wekelijks teksten aangeboden met onderwerpen uit de actualiteit. Aan de hand van deze
teksten worden de strategieën voor goed begrijpend lezen aangeleerd. We leren de kinderen
niet alleen technisch en begrijpend lezen. We proberen ze ook liefde voor de boeken bij te
brengen. We lezen dan ook regelmatig voor en er vinden veel activiteiten plaats rond de
kinderboekenweek. In de midden- en bovenbouw houden we regelmatig een leeskring. Een
kind bereidt een hoofdstuk uit een door hem of haar gekozen boek voor. Zodat niet alleen het
technisch lezen de aandacht krijgt maar ook leesbeleving, voordracht en presentatie.

Spelling

Rekenen en wiskunde

Het leren van de juiste spelling van de taal is
een belangrijk onderdeel van de taalvorming.
We werken op onze school met Spelling op
Maat. Spelling op Maat is bedoeld voor
individueel gebruik in de groepen 4 t/m 8.

Wij besteden expliciet aandacht aan reken- en
wiskundeonderwijs en aan het automatiseren
van het geleerde. Binnen ons rekenonderwijs
zijn de cruciale leerdoelen leidend voor de
invulling van de rekenlessen.
In de onderbouw wordt veel gebruik gemaakt
van de rekenmaterialen. In deze leeftijdsgroep
gaat het vooral om het aanleren van de
rekenbegrippen zoals voor, achter, onder,
boven, meer, minder, verschil, gelijk. Ook leren
de kinderen tellen en kleine sommetjes te
maken. Kinderen in de kleuterklas beleven veel
plezier aan de samenwerkingsopdrachten en
het spelen leren met rekenmateriaal.

In Spelling op maat staan klanken centraal,
aangevuld met spellingregels. Leerlingen
verbeteren
hun
spellingprestaties
systematisch en doelgericht volgens de
principes van opbrengstgericht werken.
Spelling op maat bevat duidelijke leerroutes
voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke
leerlingen. Elke les bevat opdrachten die
inspelen op tempo- of niveauverschil en zijn er
herhalingslessen opgenomen. Daarnaast is er
veel ruimte voor zelfstandige verwerking, zodat
de leerkracht ieder kind op maat aanbod kan
verzorgen.

Schrijven
Een handschrift gaat bijna je hele leven mee en
daarom is het belangrijk hier veel aandacht aan
te besteden. Vanaf de onderbouw wordt er
daarom met diverse materialen geoefend op
de fijne motoriek van de kinderen. Het
ontwikkelen van de fijne motoriek is een
belangrijke stap op weg naar het leren
schrijven. Kinderen leren schrijven door het
voelen van schuurpapieren letters, het
schrijven in zand, op een bordje met een natte
kwast en op papier. Om het handschrift goed
te ontwikkelen wordt er veel aandacht besteed
aan de ontwikkeling van een goede pengreep.

In middenbouw en bovenbouw gebruiken we
naast rekenmaterialen zoals blokjes, klokken,
linialen en andere materialen om mee te
wegen, meten en tellen ook de methode Getal
en Ruimte Junior. Om goed te leren rekenen,
heb je herhaling nodig in een duidelijke
structuur. Getal & Ruimte Junior gebruikt een
heldere gestructureerde rekendidactiek met
aandacht voor één onderwerp en duidelijke en
altijd werkende strategieën. Elke dag is er tijd
voor automatiseren en memoriseren.
Kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in
kleine stapjes van oefenen naar toepassen.
Elke week wordt na het ophalen van de
voorkennis veel aandacht aan de strategie
besteed. Zo kunnen kinderen zich de
rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze
gaan toepassen. Dit toepassen gebeurt door
middel van een stappenplan en is volledig
gebaseerd op het drieslagmodel. Kinderen
komen sneller verder, zonder omwegen. Dit
geeft zelfvertrouwen!

Expressie in creatieve vakken

Engels

Expressie is een uiting van een beleving, een
gevoel. Deze uitingen kennen een grote
verscheidenheid aan vormen, denk maar aan
toneel, muziek, een tekening of een tekst.
Vanuit het oogpunt dat talenten op vele manieren
aanwezig kunnen zijn vinden wij de ontwikkeling
van talent ook op dit gebied erg belangrijk. Wij
geven daarom aan al deze expressievormen bij
ons op school een duidelijke en zichtbare plaats
binnen ons onderwijs. Dit doen wij door het
organiseren van themaweken waarin we de
kinderen onderdompelen in verschillende
expressieve vormen. Zodat ieder kind zich ook
op dit gebied optimaal kan ontwikkelen en op
zoek kan naar zichzelf.

Zorgen voor de ander en je omgeving betekent ook
dat je een ander moet kunnen verstaan en
begrijpen. Wij proberen de kinderen daarom een
positieve houding bij te brengen ten aanzien van
een vreemde, in dit geval de Engelse, taal.
Daarnaast willen wij de kinderen bewust laten
worden van de rol die Engels speelt in de
Nederlandse en internationale samenleving op
sociaal en cultureel terrein. Daarom bieden wij
Engels al vanaf groep 1 aan. Wij werken met de
methode ‘Groove Me’, een aanpak die uitgaat van
popsongs van nu en een activerende didactiek
heeft. Kortom, leuke en actieve lessen!

Bewegingsonderwijs
In alle groepen wordt aandacht aan spel- en
bewegingslessen besteed. De doelen van het
bewegingsonderwijs zijn:
❖ Je eigen lichamelijke mogelijkheden en
beperkingen leren kennen;
❖ Je eigen lichaam goed kunnen hanteren;
❖ Het krijgen van uithoudingsvermogen;
❖ Samen spelen;
❖ Durf hebben of krijgen bij spel en
beweging;
❖ Risico’s leren nemen,tegen je verlies
kunnen en sportiviteit.
De kleuters maken gebruik van het speellokaal
in het gebouw. Ook wordt er veel buiten
gespeeld en bewogen door de jongste kinderen.
De midden- en bovenbouwkinderen krijgen
gymles van een vakleerkracht.

DAGRITME EN LEERSTOFOVERZICHT
Iedere dag heeft een vast ritme. Dat geeft rust en structuur en zorgt voor duidelijkheid en
veiligheid. Hoewel er kleine verschillen per dag en per groep kunnen zijn zit er een duidelijke
doorgaande lijn in het dagritme. In alle klassen wordt de dag gezamenlijk geopend met
Godsdienst of een sociaal-emotionele activiteit. Om 9.00 uur start iedere klas met de
kernvakken (rekenen, spelling, taal en lezen). Tussen 10.00 en 10.30 uur houden alle klassen
pauze waarin iets kleins gegeten wordt en alle klassen buiten spelen. Tussen 12.00 en 12.30
uur houden de klassen wederom pauze waarin de kinderen eten en buiten spelen. De middag
wordt veelal gevuld met de zaakvakken en creatieve expressie. Om 14.15 uur gaan alle
kinderen moe maar voldaan naar huis.
In het leerstofoverzicht is terug te vinden welke leermiddelen en methodes we gebruiken om
onze kerndoelen te bereiken.

Leerstofoverzicht

Leermiddelen

Lestijd per week

Rekenen/wiskunde
………………………………....
Taal
………………………………....
Technisch Lezen

Getal en Ruimte Junior
……………………………..........
Taal op Maat
……………………………..........
Veilig Leren Lezen
Estafette
……………………………..........
Nieuwsbegrip
Tekstverwerken
Hulpboek Cito
……………………………..........
Spelling op Maat
……………………………..........
Pennenstreken
……………………………..........
Groove me

5,30 uur
………………………….
5 uur
………………………….
2,5 uur

……………………………..........
Faqta
Jeugdverkeerskrant
Leskisten MEC
……………………………..........
Moet je doen!
……………………………..........
Vreedzame School

………………………….
3 uur

……………………………..........
Trefwoord
…………………………………...

………………………….
1,25 uur
………………………….

………………………………....
Begrijpend Lezen
………………………………....
Spelling
………………………………....
Schrijven
………………………………....
Engels
(groep 5 t/m 8)
………………………………....
Wereldoriëntatie
………………………………....
Creatief
………………………………....
Sociaal - emotionele
ontwikkeling
………………………………....
Godsdienst
…………………………………
.

………………………….
2 uur
………………………….
2,5 uur
………………………….
1 uur
………………………….
1 uur

………………………….
1 uur
………………………….
1 uur
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DE ZILVERMAAN
EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT
We vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan. Wanneer een
kind zich op school thuis voelt is het gemotiveerd om te leren en kunnen de
mooiste ontwikkelsprongen gemaakt worden.

Onze missie:
❖ Basisschool De Zilvermaan begeleidt elk kind, vanuit welbevinden en
betrokkenheid, in het leerproces.
❖ In de begeleiding van kinderen staan de volgende uitgangspunten
centraal: vertrouwen, betrokkenheid, openheid, verbondenheid, plezier,
respect en eigenaarschap.
❖ De basis van ons onderwijs is dat kinderen leren van elkaar, de
volwassenen om hen heen en hun omgeving.
❖ Uitgangspunt is dat ieder kind uniek is.

WELBEVINDEN &
BETROKKENHEID
Wij vinden het belangrijk dat kinderen
lekker in hun vel zitten. Wanneer het
welbevinden hoog is, zie je het volgende
bij de kinderen:
❖ Ze voelen zich thuis
❖ Ze reageren spontaan
❖ Ze zijn ontspannen
❖ Ze zijn aanspreekbaar
❖ Ze ogen energiek
❖ Ze staan in verbinding met zichzelf
❖ Ze kunnen genieten
Ook betrokkenheid is zichtbaar in de klas.
Wanneer kinderen betrokken zijn zie je
het volgende:
❖ Ze zijn geconcentreerd
❖ Ze zijn geïnteresseerd
❖ Ze zijn gemotiveerd
❖ Ze zijn gefascineerd
❖ Ze zijn mentaal actief

❖ Ze genieten van ontdekken en
onderzoeken
❖ Ze zoeken de grenzen van de
mogelijkheden op
Wanneer kinderen dit gedrag laten zien
weten wij dat ze volop in ontwikkeling zijn.
Wanneer het welbevinden en/of de
betrokkenheid laag is, betekent dit dat er
iets mist in de basisbehoeften. Dat kan
iets kleins of simpels zijn, bijvoorbeeld
wanneer het kind last heeft van de
warmte, het koud heeft, erg moe is of last
heeft van teveel prikkels. Het kan ook zijn
dat er meer aan de hand is, bijvoorbeeld
wanneer het kind zich niet veilig voelt. In
dat geval gaat de leerkracht over tot
handelen. Er volgt een gesprek met het
kind en waar nodig met de intern
begeleider en de ouders. Waar nodig
schrijven we hier een plan voor. Zo
zorgen we er samen voor dat het kind
weer snel lekker in zijn vel zit.

HOE GAAN WE MET
ELKAAR OM?
In de omgang met onze kinderen en
de kinderen onderling, werken we
vanuit de volgende uitgangspunten:
vertrouwen,
betrokkenheid,
openheid, verbondenheid, plezier,
respect en eigenaarschap. Vanuit
deze uitgangspunten stellen we aan
de hand van de methode De
Vreedzame School samen met de
kinderen leefregels vast. We
verwachten van elkaar dat we ons
aan deze afspraken houden. We
spreken elkaar erop aan als dit niet
gebeurt.
Binnen
ons
onderwijs
wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de
sociaal - emotionele ontwikkeling.
Dat heeft niet alleen positieve
gevolgen voor het welbevinden en
de brede ontwikkeling, het speelt
ook een positieve rol in de
cognitieve ontwikkeling, zeker op
het gebied van de metacognitie. Om
die reden volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling nauwgezet.
Dit doen wij aan de hand van het
leerlingvolgsysteem KIJK en ZIEN.
Middels de lessen van de
Vreedzame School besteedt de klas
duidelijk aan een veilige sfeer
binnen de groep, onderlinge
verbanden tussen kinderen en het
oplossen van conflicten. Ook wordt
er binnen een veilige sfeer aandacht
besteed aan onderwerpen als
pesten, intimideren, geweld en
vooroordelen.

ZORG VOOR KINDEREN
Zorg voor kinderen bestaat uit het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen en het voorkomen, beperken van dan wel omgaan met leer-, opvoedings- en
ontwikkelingsproblemen.
HET VOLGEN EN STIMULEREN VAN DE ONTWIKKELING
Een van onze kernwaarden is dat ieder kind welkom is op De Zilvermaan. We kijken vanuit
mogelijkheden. We observeren, signaleren en analyseren veel en voeren zo actief beleid om
ervoor te zorgen om achterstanden te voorkomen. Daar waar wij een ontwikkelstilstand
signaleren gaan wij actief door naar de volgende stappen: plannen maken, deze uitvoeren en
evalueren. Wij zien leerlingenzorg zeker niet alleen als extra hulp achteraf (remediërend) maar
vinden de stappen vooraf minstens net zo belangrijk. Op dit onderdeel professionaliseren wij
ons regelmatig.
Bij het signaleren, plannen en evalueren spelen naast de leerkrachten de ouders een grote
rol. Wanneer een kind veel aandacht aan iets besteedt maar niet verder komt in het
leerproces, uit de leerkracht de zorg. Samen gaan we in overleg om te kijken wat de leervraag
of hulpvraag is. Aan de hand daarvan maken we samen een plan voor de komende 6 tot 8
weken. Na die periode bekijken we met elkaar of het plan voor het gewenste resultaat heeft
gezorgd en het doel is behaald. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen bewust
kiezen voor onze school en onze visie en manier van werken ondersteunen.

ONDERSTEUNEN
Er kunnen kinderen zijn die speciale behoeften hebben die wij als school niet kunnen bieden.
Wanneer er signalen zijn dat er mogelijk sprake is van speciale behoeften wordt er samen
gekeken of er extra hulp of hulp en expertise van buiten ingeschakeld kan worden. Als school
zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Mocht het, ondanks alle
geboden hulp van buitenaf, nog steeds niet mogelijk zijn om te voldoen aan de behoefte van
het kind dan gaan we samen op zoek naar een school waar optimaal aangesloten wordt bij
de behoeften van het kind. Signalering van een speciale behoefte kan van het kind zelf komen,
van een leerkracht of van een ouder. Indien nodig wordt een traject gestart om kindgebonden
financiering (een zogenoemde ‘toelaatbaarheidsverklaring’) aan te vragen. Binnen de klas
hebben zowel de leerkracht als de intern begeleider zicht op de zorgbehoefte van de kinderen.
Daarnaast vinden er waar nodig gesprekken plaats met voorgaande leerkrachten om zo een
breder beeld te vormen. Ook ouders zijn een bron van informatie om mogelijk speciale
behoeften van kinderen te kunnen signaleren. Bij aanname van een kind vindt om deze reden
een intakegesprek plaats met de ouders. Tijdens het aannameproces wordt duidelijk of
inschrijving op onze school voor iedereen de beste keuze is. Op die manier zorgen we ervoor
dat ieder kind op de juiste plek terecht komt.

Indien een kind niet aanspreekbaar is op
bijvoorbeeld agressief gedrag en daarmee een
bedreiging is voor de veiligheid van de groep
kan een kind worden geweigerd op school.
Tussentijds wordt regelmatig en uitgebreid met
het kind en de ouders gesproken. Kinderen
met een leerlinggebonden budget kunnen, als
zij dit willen, extra hulp en/of materiaal krijgen.
Ook hiervoor geldt dat de vraag van het kind
leidend is. Voor alle kinderen met speciale
behoeften worden ondersteuningsplannen
gemaakt die met instemming van kind, ouders
en leerkracht worden vastgesteld. We gaan
actief in gesprek met een kind en de ouders om
te kijken of en hoe extra hulp ingeschakeld kan
worden.

BEVORDEREN VAN RESPECTVOL
SAMENLEVEN EN VOORKOMEN VAN
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Meerdere keren per week wordt er in de klas
aandacht besteed aan gedragsregels en
omgang met elkaar. Wanneer kinderen toch
grensoverschrijdend gedrag vertonen, wordt
dit bij de start van de dag besproken. Ieder kind
en individu is onderdeel van een groter geheel,
de groep, de samenleving. We richten ons erop
dat kinderen samen leven en op school leren
omgaan met elkaar. Samen met de kinderen
worden vanuit onze uitgangspunten aan de
hand van de methode De Vreedzame School
de regels vormgegeven. In de kring hebben we
het samen over ‘wat is grensoverschrijdend
gedrag?’, ‘wat zijn grenzen?’, ‘hoe spreken we
elkaar aan op grensoverschrijdend gedrag?’ en
‘hoe
voorkomen
we
samen
grensoverschrijdend gedrag?’.

Over leren samenleven zijn de volgende vier
door de overheid gestelde kerndoelen van
toepassing:
34: Leerlingen leren zorg te dragen voor de
psychische gezondheid van henzelf en
anderen;
35: Leerlingen leren zich redzaam te gedragen
in sociaal opzicht;
37: Leerlingen leren zich te gedragen vanuit
respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen;
38: Leerlingen leren respectvol om te gaan
met verschillen in opvattingen van mensen.
Als school hebben we de taak om samen met
de kinderen te werken aan deze doelen en we
vinden ze net zo belangrijk als taal, rekenen en
spelling etcetera. Wanneer er te weinig tijd
wordt besteed aan de sociale ontwikkeling,
kan het zich uiten in ongewenste gedragingen:
kinderen zorgen niet goed voor elkaar, sluiten
elkaar uit, vormen kliekjes, zitten ongevraagd
aan elkaars spullen, zitten aan elkaar op een
manier die niet gewenst is, bijten, schoppen,
slaan of pesten.
Dit gedrag is niet uniek maar wel ongewenst
en kan grote gevolgen hebben. Het genoemde
gedrag komt voort uit onvoldoende beheersing
van eerder genoemde kerndoelen. De gepeste
is wellicht niet redzaam genoeg (35), de pester
schaadt de zorg voor de psychische (en soms
lichamelijke) gezondheid van de ander (34),
kan niet omgaan met verschillen in
opvattingen (38) en overtreedt de algemeen
aanvaarde waarden en normen (van in- en
uitsluiting bijvoorbeeld, 37). We zijn ons hier
als school bewust van en zien het als onze
taak om kinderen wegwijs te maken in het
samen leven.

SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN
DE JEUGDARTS EN JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
Elk kind maakt in de leeftijd van 0 tot 12 jaar een grote ontwikkeling door. De
jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de afdeling GGD regio Utrecht volgt deze ontwikkeling voor
alle kinderen in de regio Utrecht en omstreken.
Gezonde kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren beter en gaan graag naar school.
Daarom werkt onze school samen met de jeugdgezondheidszorg om samen te richten op de
gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen.
Wat houdt deze begeleiding in?
In groep 2 nodigt de jeugdarts kind en ouders uit en in groep 7 doet de jeugdverpleegkundige
dit. Tijdens een onderzoek bekijken zij de groei en psychosociale ontwikkeling en testen zo
nodig het gezichtsvermogen en het gehoor.
Wat kan het JGZ nog meer betekenen?
Wanneer er zorgen zijn over het kind op het gebied van gezondheid, ontwikkeling, gedrag of
opvoeding kun je bij de GGD terecht. Neem gerust contact op. Dat kan door te bellen naar
Centrum Jeugd en Gezin regio Stichtse Vecht op telefoonnummer 14 0346.

VERWIJSINDEX
We zijn aangesloten bij de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal contactsysteem.
Daarin geven leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners een signaal af voor een
jeugdige (0 tot 23 jaar) die extra ondersteuning nodig heeft. Alleen professionele
ondersteuners hebben toegang tot de verwijsindex. Als twee of meer professionals zo’n
signaal afgeven is er sprake van een match. Een match houdt in: bij dit kind zijn verschillende
ondersteuners betrokken. Die ondersteuners krijgen elkaars contactgegevens en nemen
contact op met elkaar. De bedoeling is dat ze de ondersteuning afstemmen en dat een van
hen het voortouw neemt. Het idee achter de verwijsindex is: één kind, één gezin, één plan. In
Stichtse Vecht heet de verwijsindex Midden Nederland Utrecht West.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Sinds 1 juli 2013 geldt er een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De
meldcode bestaat uit vijf stappen:
1.
2.
3.
4.
5.

Breng signalen in kaart
Overleg met een deskundige collega op school en/of vraag advies bij Veilig Thuis
Voer een gesprek met de ouders/verzorgers over de signalen
Weeg de risico’s en de ernst van de signalen in het zorgteam met de directie
Neem twee beslissingen:
a. Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele
onveiligheid. Indien mogelijk vooraf met ouders de melding bespreken. Eventueel met
het kind indien deze 12 jaar of ouder is
b. Is (daarnaast) hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk
als de school in staat is om effectieve en passende hulp te bieden of organiseren, waar
de betrokkenen aan meewerken en de hulp leidt tot duurzame veiligheid. De school
dient de effecten van de hulp te volgen en zo nodig alsnog een melding te doen als er
signalen zijn dat kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.

Iedere organisatie en zelfstandige professional is wettelijk verplicht om deze vijf stappen in
haar eigen meldcode op te nemen en hier naar te handelen indien nodig. Uiteraard handelt
De Zilvermaan ook naar deze richtlijnen wanneer nodig.

SAMENWERKINGSVERBAND PASSENDERWIJS
Passenderwijs biedt ondersteuning aan alle basisscholen in de regio Utrecht West, op zowel
ondersteuning van het Regioteam en specialistische consultaties vanuit (voormalig) cluster 3
en 4. Ook kunnen scholen een beroep doen op Lezenderwijs en Trainenderwijs. Voor
kinderen met een complexe en/of intensieve onderwijsbehoefte is Extra Ondersteuning in de
vorm van arrangementen ontwikkeld. Passenderwijs beoogt met de flexibele inzet van deze
arrangementen een passend aanbod voor elk kind te kunnen realiseren. Hierbij staat niet de
vraag ‘wat heeft dit kind?’, maar ‘wat heeft dit kind nodig?’ centraal. De ondersteuning wordt
geboden door het Regioteam, waarin Begeleiders Passend Onderwijs werken, met diverse
expertise vanuit diverse achtergronden. Naast het bieden van ondersteuning op kind- en
groepsniveau is Passenderwijs een netwerkorganisatie, waar kennisdeling centraal staat.

OUDERBETROKKENHEID
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Een kind brengt
tenslotte vele uren per week door op school. Daarom worden ouders bij ons op school
sterk betrokken bij het onderwijs. Wij zorgen voor een hoge mate van
informatievoorziening. Dit doen wij onder andere door middel van de app Parro,
waarmee wij iedere ouder goed op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de klas.
Niet alleen informeren is belangrijk. Het gaat om een goede onderlinge samenwerking.
Daarom starten wij komend schooljaar met ouderbetrokkenheid 3.0.

Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0 begint concreet
met het jaarlijks starten van het schooljaar
met een gezamenlijk gesprek tussen
leerkracht, ouders en liefst ook de leerling.
Dat gesprek kan bijvoorbeeld gaan over
wat het kind wil leren in het komende jaar,
welke uitdaging ouders zien voor hun kind
en welke kansen op cognitief of
intellectueel gebied de leerkracht voor het
kind ziet in het komende seizoen. Zo’n
interactief contactmoment aan het begin
van het seizoen werpt z’n vruchten of voor
het hele jaar. In dit gesprek worden ook
contactmomenten tussen school en
ouder(s) vastgesteld op basis van de
behoeften van het kind.
Individuele contactvormen samen bepalen
op basis van de behoeften van het kind
betekent in de praktijk dat in de ene situatie
ouders en school twee keer een half uur in
het schooljaar samen sparren over de
ontwikkeling van het kind en elkaar grondig
informeren. In een ander geval is
huisbezoek wenselijk omdat het voor dát
kind goed is dat de leerkracht hem eens

thuis ontmoet. En in weer een andere situatie
is intensief contact (voorlopig) nodig.
Daarnaast kan op een 3.0-wijze meteen
worden geïnventariseerd welke behoeften
ouders
hebben
aan
collectieve
(informatie)bijeenkomsten.
Ouderbetrokkenheid
3.0
kan
worden
doorvertaald naar alle andere vormen van
samenwerking tussen school en ouders: de
inrichting van gesprekken en het opstellen
van
een
ontwikkelingsperspectief.
Of
leerkrachten die samen met ouders minimaal
eenmaal per jaar het leerlingdossier nalopen
of deze up to date is met álle nodige
informatie van school en thuis. Nog een
andere 3.0-vorm: een studiedag waarbij
ouders
workshops
voor
leerkrachten
verzorgen, met thema’s als effectief gebruik
van Powerpointpresentaties in de klas, of het
leven met een ADHD’er thuis. Een moeder
die bij Bureau Jeugdzorg werkt vertelt over
vroegtijdige signalering en een vader geeft
een workshop over gewoonten en gebruiken
uit zijn cultuur. Door deze manier van werken
ontstaat er gelijkwaardigheid, het ultieme doel
van elke vorm van ouderbetrokkenheid.

Praktische betrokkenheid
We vinden het fijn als ouders ook praktisch
betrokken zijn bij de school en het onderwijs
van hun kind. Deze actieve betrokkenheid
kan op de volgende manieren:
❖ Tuinonderhoud
❖ Schoolplein (onderhoud en innovatie)
❖ Website onderhoud
❖ Helpen bij sportdag en feestdagen
❖ begeleiden bij excursies/ schoolreis
❖ Grote schoonmaak
❖ Samen met een begeleider
verzorgen van een workshops
❖ Helpen op een gezamenlijke klusdag
❖ Luizencontrole
❖ Meedenken/meewerken aan het
bouwen v.d. school op
brainstormavonden
Geef aan de leerkracht of directie aan
wanneer je op een bepaald gebied betrokken
wilt zijn bij de school. Heb je goede ideeën om
onze school en het onderwijs nóg mooier te
maken? Ook dat horen wij uiteraard graag!

INFORMATIEVERSTREKKING BIJ
GESCHEIDEN OUDERS
In de situatie dat beide ouders, ook na de
scheiding, samen het gezag hebben, dient de
school beide ouders te informeren over hun
schoolgaande kind. De informatievoorziening
hoort aan beide ouders gelijk te zijn. Dit geldt
ook voor voogden. Ook wanneer er één ouder
is belast met het wettelijk gezag, heeft de
andere ouder recht op informatie. Informatie
geven aan beide ouders is dus de regel, het
weigeren ervan een uitzondering.
Wanneer kan de school weigeren?
Wanneer de ene ouder informatie vraagt die
de andere (gezaghebbende) ouder niet op
gelijke wijze zou hebben verkregen. Wanneer
de school van oordeel is dat het belang van
het kind in strijd is met het verschaffen van

informatie. De school moet deze beslissing
wel motiveren. Beide ouders hebben ook
recht op informatie van derden: alle
beroepshalve bij het kind betrokken
personen,
zoals
(school)artsen,
hulpverleners, logopedisten, psychologen,
etcetera. Wanneer de ouder die niet belast
is met het gezag vraagt om informatie, moet
de school deze dus geven. De andere
ouder kan dit niet verbieden. Dit is wettelijk
vastgesteld en geldt voor iedere school in
Nederland. In principe moet de school dus
alle informatie, zoals rapporten maar ook de
informatie die gegeven wordt tijdens
gesprekken en ouderavonden, aan beide
ouders verstrekken. Hierover kunnen
duidelijke afspraken worden gemaakt,
zodat aan deze verplichting wordt voldaan.
In
het
geval
van
problematische
echtscheidingen kan een probleem
ontstaan. Uitgangspunt voor de school is
het belang van het kind. Het belang van het
kind is het beste gediend als de school
buiten de strijd van de ouders blijft en
uitvoering geeft aan de wet- en regelgeving
ten aanzien van informatieverstrekking aan
ouders. Men mag van de school
verwachten dat zij zich neutraal opstelt en
beide ouders in principe van gelijke
informatie voorziet. Wij gaan er vanuit dat
de ouder zelf om informatie vraagt wanneer
dat niet op de reguliere manier wordt
verkregen. Het verzoek kan worden
ingediend bij de directeur.

KLACHTENREGELING
Als ouder kan je ontevreden zijn over
bepaalde zaken op school. We gaan er
vanuit dat we de meeste klachten in
onderling overleg kunnen oplossen. We
nodigen je van harte uit bij ontevredenheid
de
betreffende
leerkracht
en
de
schooldirecteur aan te spreken. Waar
kinderen zelf een klacht hebben stimuleren
wij hen datzelfde te doen.

Het onderwijs aan het kind en de ontwikkeling
van de school is er alleen maar mee gediend
als alle betrokkenen binnen de school open en
met oog voor ieders verantwoordelijkheden
met elkaar communiceren. Dit neemt niet weg
dat het ook kan voorkomen dat de ouder en
de school niet tot een oplossing komen of dat
de klacht dermate zwaar is dat het wenselijk is
dat een extern persoon zich over de klacht
buigt. Het is dan mogelijk om de klacht
(schriftelijk) bij het stichtings- bestuur.
Stap 1: eerst klagen bij wie het betreft

Een klacht over de uitvoering van beleid door
een leerkracht dient eerst met de
desbetreffende leerkracht besproken te
worden. Heb je een klacht over beleidszaken
(onderwijskundig beleid en dagelijks beleid)
dan kun je dit het best met de directeur
bespreken. Je kunt een klacht zowel mondelijk
als schriftelijk indienen.
Stap 2: Een klacht indienen bij de directie

Voel je je door de directe betrokkene niet of
onvoldoende gehoord, dan kun je altijd bij de
directeur terecht met de klacht.

Samen met jou en de betrokkene zal zij proberen
een oplossing te vinden.
Stap 3: Een klacht indienen bij de
vertrouwenspersoon van de stichting of
klachtencommissie

Als je er met de leerkracht en directeur niet
uitkomt en de klacht naar jouw mening niet naar
behoren is opgelost, dan kun je deze voorleggen
aan de vertrouwenspersoon van de stichting. De
klacht komt dan vertrouwelijk terecht bij het
stichtings- bestuur. Ook kan de klacht worden
neergelegd bij de landelijke klachtencommissie. De contactgegevens van de
vertrouwenspersoon
en
de
landelijke
klachtencommissie staan vermeld op de
activiteitenkalender.
Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de
schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van
ontucht, aanranding of een ander zedendelict
door een schoolmedewerker jegens een
minderjarige leerling, is de school wettelijk
verplicht het bevoegd gezag te informeren.
Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht
aangifte te doen bij politie/justitie.

PRAKTISCHE ZAKEN
Schooltijden, verlof, groepen en team
Op De Zilvermaan Bloemstede werken we met een continurooster. Het vijfgelijke-dagenmodel brengt rust en structuur op school. We hebben een vast
team wat al jarenlang met veel plezier met elkaar samenwerkt. Wees welkom op
De Zilvermaan!

SCHOOLTIJDEN
Op De Zilvermaan Bloemstede zijn alle
dagen de lestijden gelijk: we openen om om
8.20 uur de deuren. Om 8.30 uur starten de
lessen. Om 14.15 uur is de lesdag weer
voorbij. Tijdens de schooldag houden de
kinderen op twee momenten een eetpauze
en een buitenspeel pauze. De kinderen van
groep 3 t/m 8 komen zelfstandig de school
binnen. De leerkracht verwelkomt ieder kind
persoonlijk bij binnenkomst. Moet er iets
doorgegeven worden aan de leerkracht,
loop dan even mee naar binnen. Het stellen
van vragen of gewoon even bijpraten kan
het beste na schooltijd.
Afwezig?
Ziekte of afwezigheid door bijvoorbeeld
bezoek aan een arts horen wij graag
voorafgaand aan de schooldag. Tussen
8.00 - 8.15 uur zitten wij bij de telefoon klaar
om boodschappen aan te nemen en door te
geven, zodat de leerkrachten op de hoogte
zijn bij afwezigheid. Wanneer een kind niet
op school aankomt maken wij ons zorgen.
Vóór 9.00 uur nemen wij in dat geval contact
op.
Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet staat dat uw kind de
school moet bezoeken, als er onderwijs
wordt gegeven. Leerlingen mogen dus
nooit zomaar van school wegblijven. In een
aantal gevallen is echter een uitzondering
mogelijk, deze zullen we hier opsommen.

1. Wanneer uw kind plichten moet vervullen
die voortvloeien uit godsdienst of
levensbeschouwing bestaat er recht op
verlof.
2. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen
uitzondering op de hoofdregel worden
gemaakt, als uw kind tijdens de
schoolvakantie niet op vakantie kan gaan
door de specifieke aard van het beroep
van de ouders. Het betreft dan de enige
gezinsvakantie in het schooljaar en uit uw
werkgeversverklaring blijkt de specifieke
aard van het beroep en de enig mogelijke
verlofperiode van de ouder.
3. Onder andere gewichtige omstandigheden
vallen situaties die buiten de wil van
ouders en/of leerlingen liggen. Voor
bepaalde omstandigheden kan vrij worden
gevraagd. Hierbij moet gedacht worden
aan:
● Verhuizing van het gezin;
● Het bijwonen van een huwelijk van
bloed- en of aanverwanten;
● Ernstige ziekte van bloed- of
aanverwanten;
● Overlijden van bloed- of
aanverwanten;
● Viering van een ambtsjubileum van
12,5-, 25- , 40-, 50- , of 60 jarig
(huwelijks)jubileum van bloed- of
aanverwanten.

Nadrukkelijk geen andere gewichtige
omstandigheden zijn:
● Familiebezoek in het buitenland;
● Vakantie in een goedkopere
periode of aanbiedingen.
● Eerder vertrek of latere terugkeer
i.v.m. verkeersdrukte.
● Andere kinderen in het gezin zijn
ook vrij.
Indienen aanvraag
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de
schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de
directeur van de school. U levert de volledig
ingevulde aanvraag, inclusief de relevante
verklaringen in bij de directeur van de school.
U dient uw aanvraag ruim voor het gevraagde
verlof te hebben ingeleverd, indien mogelijk 6
weken voor u het verlof wenst te genieten.

MEER DAN LEREN
Ons onderwijs bestaat naast leren ook uit
samen vieren. Wij vinden het belangrijk om
met elkaar aandacht te besteden aan
Christelijke feesten zoals Kerst, Pasen en
Pinksteren. Daarnaast zijn er nog meer
activiteiten die we samen vieren, zoals
kinderboekenweek, Sinterklaas, kunst- en
cultuurweken, projectweken, Open Podia en
de weekopeningen. Kinderen krijgen hierbij
regelmatig de mogelijkheid om hun talenten te
uiten op het podium middels een toneelstuk,
dans, een voordracht van een tekst of gedicht
of een andere wijze. Op deze manier

De directeur neemt zelf een besluit over de
verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege
andere gewichtige omstandigheden meer dan 10
schooldagen
beslaat,
wordt
de
aanvraag
doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar, die
vervolgens na overleg met de directeur een besluit
neemt over uw aanvraag. Tegen het besluit kunt u
schriftelijk
bezwaar
maken
bij
diezelfde
leerplichtambtenaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming
van de directeur, of leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur
is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal
wordt opgemaakt. Voor verdere informatie kunt u
terecht op de website van de gemeente Stichtse
Vecht bij “leerplicht”.

Ook op sportief gebied zijn wij een actieve school.
Zo organiseren wij jaarlijks een voetbaltoernooi,
korfbaltoernooi, sportdag en sponsorloop.
Om de saamhorigheid nog verder te vergroten
organiseren wij naast deze leuke en actieve
activiteiten jaarlijks excursies, schoolreisjes, kamp
(groep 8) en andere culturele activiteiten. Kortom,
De Zilvermaan is een school met vele gezichten,
waar ieder kind tot zijn recht komt en ieder talent
gezien wordt en tot zijn recht mag komen!

HET TEAM VAN DE ZILVERMAAN
Het team van De Zilvermaan is een mooie mix van leerkrachten met ervaring en
leerkrachten die de nieuwste inzichten vanuit de opleiding meenemen. We hebben een
hecht team wat altijd voor elkaar klaar staat, elkaar helpt op de verschillende
vakgebieden, op professioneel gebied en zeker ook op persoonlijk vlak. Met trots
presenteren wij hierbij ons team!

Groep 1/2
Jacqueline Veltman is onze
zeer ervaren leerkracht. Multiinzetbaar, van alle markten
thuis. In groep 1/2 zet zij de
leerlijnen en coöperatieve
werkvormen voor kleuters op de
kaart. Met haar tomeloze inzet is
Jacqueline een baken van
ervaring in onze school.

Groep 1/2
Anne Verweij is altijd vrolijk en
enthousiast. Zeer zorgzaam, oog
voor iedereen en altijd een
vriendelijk woord. Anne heeft hart
voor kunst, cultuur en muziek. Zij
heeft daarnaast een heel speciaal
talent: naast juf is zij een stoere
brandweervrouw!

Groep 3/4
Ruth Valk heeft het draaien van
een combinatiegroep tot een
kunst verheven. Ruth heeft een
ongelooflijk groot
organisatorisch talent.
Daarnaast bezit zij de kunst om
ieder kind te zien. Met haar
ruime ervaring helpt zij vele
startende leerkrachten in ons
team.

Over juf Jacqueline:
“Juf Jacqueline is heel erg lief! En
ze is ook wel handig, want ze kan
heel goed pijn wegtoveren!”

Over juf Anne:
“Juf Anne kan zulke leuke
muzieklessen bedenken! Dan gaan
we met trommels de hele school
door!”

Over juf Ruth:
“Juf Ruth kan zo goed uitleggen!
Als zij het vertelt lijkt wel alsof alles
makkelijk wordt!”

Groep 5
Juf Elise staat binnen het team
bekend om haar sterke
gedrevenheid en grote passie
voor het onderwijs. Ze is
perfectionistisch en sterk in
analyseren. Zo biedt zij ieder
kind de juiste hulp.
Over juf Elise:
“Bij juf Elise is het gezellig in de
klas. Ze helpt iedereen en staat
altijd voor je klaar als je hulp nodig
hebt.”

Groep 5
Juf Lisanne vindt het
belangrijk dat ieder kind goed
in zijn vel zit. Zij besteedt veel
aandacht aan de sociaal
emotionele ontwikkeling van
haar klas. Opvallend in haar
klas is de onderlinge
gezelligheid.
Over juf Lisanne:
“Bij juf Lisanne giebelen we altijd
veel in de klas. Het is erg gezellig.
Maar er wordt ook wel hard
geleerd hoor!”

Groep 6
Meester Ad is een bekende
naam op onze school. Menig
kind heeft les van hem gehad.
Met humor en structuur brengt
hij veel duidelijkheid binnen
veilige kaders in zijn groep.

Over meester Ad:
“Meester Ad maakt altijd leuke
grapjes. Al kan hij ook wel heel
streng zijn! Maar dat is soms ook
nodig, dus ik vind het niet erg.”

Geate de Groot
Leerkracht groep 8

Groep 7
Juf Celesta kent het klappen
van de zweep. Zij is duidelijk in
haar communicatie. Een goede
sfeer in de klas vindt zij heel
belangrijk.
Over juf Celesta:
“Juf Celesta is wel streng, maar
het is wel erg gezellig bij ons in de
klas. Je weet wel wat je aan deze
juf hebt! ”

Groep 8
Juf Geate heeft veel ervaring
in het werken met kinderen.
Naast jarenlange ervaring in
groep 8 heeft zij ook in andere
organisaties met kinderen
gewerkt. Zij bezit een ruime
schat aan ervaring!
Over juf Geate:
“Juf Geate is vrolijk en gezellig. Zij
is vast een hele lieve juf!”

Groep 8
Juf Nady heeft inmiddels
aardig wat ervaring in de
bovenbouw. Zij houdt van
goede gesprekken, liefst met
pubers! Dat geeft een mooie
dynamiek!
Over juf Nady:
“Juf Nady is grappig en gezellig.
Ze zorgt voor een duidelijke
structuur, ik weet precies wat ik
kan verwachten.”

Directie
Addy Akkermans heeft zelf vele jaren
onderwijservaring. Daardoor weet zij als
geen ander leiding te geven aan een
onderwijsteam.

Directie i.o.
Femke Goedendorp heeft op verschillende
gebieden ervaring met het onderwijs opgedaan.
Naast leerkracht en vakbondsvrouw heeft zij ook
op politiek vlak ervaring met het onderwijs.

Over Addy:
“Addy is altijd goed voorbereid en is duidelijk in
haar communicatie. Zo weet iedereen waar hij
aan toe is.”

Over Femke:
“ Femke staat altijd klaar met een luisterend oor en
voor een goed gesprek. Zij zorgt voor verbinding.”

Intern begeleider
Louise Smit organiseert de leerlinghulp
binnen onze school. Vraagbaak voor iedere
leerkracht en zeer betrokken bij het wel en
wee van ieder kind!

Conciërge
Menno Bosch is een goedlachse harde werker
met oog voor detail. Hij ontzorgt het team en zorgt
voor netheid in de school.

Over Louise:
“Juf Louise is heel lief. We voeren soms
gesprekjes en dan kan ze heel goed luisteren!”

Over Menno:
Meester Menno let op bij het buiten spelen. Soms
voetbalt hij gezellig met ons mee. Meester Menno
maakt leuke grapjes!”

STICHTING LEERGELD
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan
activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de
zijlijn. Leergeld Stichtse Vecht wil deze kinderen mee laten doen.
Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen meedoen aan
activiteiten binnen en buiten de school. Uitsluiting heeft namelijk ernstige gevolgen voor de
ontwikkeling van kinderen. Je zal maar thuis moeten blijven als de klas op schoolreis gaat.
Dat heeft ook invloed op vriendjes en vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school.
Leergeld Stichtse Vecht helpt, als laatste vangnet, kinderen in de schoolgaande leeftijd om
mee te doen in de maatschappij. We doen dit door voorlichting te geven over beschikbare
middelen, bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of eventueel aanvullende
materiële hulp in de vorm van een gift in natura. Denk hierbij aan een fiets, laptop, sport-,
muziek-, dans-, toneel-, kunstlessen, schoolboeken, bijles, schoolreisjes (ook naar het
buitenland). Kortom, alles wat kinderen nodig hebben om zich goed en breed te kunnen
ontwikkelen. Kinderen mogen geen nadeel ondervinden van de financiële situatie van hun
ouders.
Meer informatie is te vinden op de website https://www.leergeld.nl/stichtsevecht/, de
website van stichting Leergeld. Je kunt ook bellen naar het telefoonnummer 06 - 39 09 67 93,
of een mail sturen naar info@leergeldstichtsevecht.nl.

HUISREGELS
In dit hoofdstuk worden de huisregels van De Zilvermaan op alfabetische volgorde
uitgelegd.
Aanmelden en afmelden doen de kinderen
bij de start en het einde van de dag bij de
leerkracht van hun groep. Op deze manier
heten we elkaar welkom, een goede start van
de dag. Aan het einde van de dag nemen we
op dezelfde manier weer afscheid; door
elkaar even gedag te zeggen en een goede
dag of weekend te wensen.
Aanspreken doen wij in principe bij de
voornaam. De leerkrachten worden door de
kinderen ‘juf’ of ‘meester’ genoemd, al dan
niet gevolgd door hun voornaam.
Buiten spelen doen wij in principe iedere
dag, ook als het miezert, sneeuwt, koud of
juist heel warm is. We verwachten dat
kinderen hiervoor de juiste kleding mee
krijgen naar school.
Fietssleutels kunnen op verschillende
manieren worden bewaard. In de groep is er
een bakje beschikbaar. Maar op de eigen
manier in een tas, jaszak of laatje kan ook.
Zolang je je sleutel maar niet kwijtraakt! Het
kind is hier zelf verantwoordelijk voor.

Kijken in de groepen kan een aantal keren
per jaar. We zetten een aantal momenten
daarvoor in de jaarkalender.
Kleding aan die vies mag worden vinden we
belangrijk. Viezigheid of verf gaan wij niet uit
de weg. Zeker bij de kleuters wordt er bij mooi
weer dagelijks met zand en water gespeeld.
De school is niet verantwoordelijk voor
beschadiging,
vermissing
of
slijtage.
Misschien is het daarom wel verstandig om
geen dure kleding aan te doen naar De
Zilvermaan.
Klimmen doen we op materiaal wat hier
geschikt voor is. Dit mag geen onacceptabel
risico opleveren. Ouders zijn verantwoordelijk
voor hun kinderen als de ouders in het pand
zijn. Dit geldt dus ook voor het brengen en
halen en zeker ook voor jongere broertjes en
zusjes.
Rennen doen we buiten. Dit heeft behalve
met veiligheid ook te maken de leer- en
spelactiviteiten die dagelijks in de hal
plaatsvinden, welke we niet willen verstoren.

Gevonden voorwerpen liggen in de
‘gevonden voorwerpen bak’ in de hal. Na
twee weken worden gevonden voorwerpen
weggegooid of gerecycled.

Risicovol materiaal zoals scherpe mesjes en
gereedschap gebruiken kinderen alleen in
een daarvoor bestemde omgeving of onder
begeleiding. Na gebruik ruimen we direct op.

Handen wassen doen we bij binnenkomst,
na het buiten spelen, voor het eten en na
toiletbezoek.

Roken in en rondom ons gebouw en in bijzijn
van kinderen is verboden. Dit geldt ook voor
het ophalen bij het hek en bij uitjes.

Hoesten en niezen leren we de kinderen om
in de elleboogholte te doen in plaats van hun
hand voor hun mond. Als dit even vergeten
wordt dan wassen we onze handen.

Speelgoed meenemen naar De Zilvermaan
mag alleen na overleg met de leerkracht,
wanneer het aansluit bij het thema waar we in
de klas aan werken. Op speelgoedmiddagen
mogen kinderen speelgoed meenemen
waarmee samen gespeeld kan worden.

Taalgebruik is respectvol en mag niet
beledigend of aanstootgevend (bedoeld) zijn.
Wat de ene keer een grapje is kan misschien
in een andere situatie niet. Samen met de
kinderen spreken we hier regelmatig over.
Schelden en vloeken accepteren we niet.
Waardevolle zaken zoals mobiele telefoons
zijn eigenlijk te kwetsbaar om mee te nemen:
beter thuis laten dus! Het kan zo zijn dat het
belangrijk is dat je je telefoon mee hebt naar
De Zilvermaan. Dan kan je deze bij de
leerkracht in bewaring geven.
Zelfstandig het terrein verlaten kan alleen
wanneer dit vooraf met ouders besproken is.
Dat kan schriftelijk of telefonisch zijn.

Ziekmelding kan telefonisch doorgegeven
worden op nummer 0346 - 56 48 71
Zitten op onze wc’s doen we gewoon
allemaal. Samen houden we zo onze toiletten
schoner. Vanwege het beter leegplassen van
de blaas en verminderde kans op
blaasontsteking kunnen we dit ook medisch
onderbouwen.
Zonnebrand insmeren voordat de kinderen
naar school gaan in de zomer is gewenst,
zodat de kinderen goed beschermd aan de
dag beginnen. Heeft een kind vaker insmeren
nodig, geef dan gerust zonnebrand mee in de
tas, dan helpen wij met insmeren waar nodig.

DIVERSE ZAKEN VAN A TOT Z
In dit hoofdstuk komen diverse zaken aan bod. Ze zijn gesorteerd van A tot Z om ze
gemakkelijk vindbaar te houden. Mocht jouw onderwerp hier niet tussen staan, neem
dan contact op met de directie van De Zilvermaan op telefoonnummer 0346 - 56 48 71.

AANMELDEN
Basisschool De Zilvermaan is een school
voor primair basisonderwijs, voor kinderen
van 4 tot 12 jaar. De aanmelding en
inschrijving van een kind verloopt als volgt:
1. Ouders maken kenbaar dat ze hun
kind(eren) op onze school willen
aanmelden of dat ze belangstelling
hebben voor onze school. Er wordt
een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsgesprek.
2. Tijdens het kennismakingsgesprek
wordt algemene informatie over de
school gegeven en worden vragen
beantwoord. Ook wordt gekeken of
de visie van de school past bij de visie
van de ouders op opvoeding en
onderwijs. Er volgt een rondleiding
door de school. Na afloop hiervan
krijgen de ouders een inschrijfformulier mee naar huis. Ouders
kunnen dan besluiten of zij hun kind
willen inschrijven op onze school.
3. Wanneer ouders het aanmeldformulier hebben ingeleverd wordt er
een bevestiging per mail verstuurd.
4. De leerkracht neemt enkele weken
voorafgaand aan de start contact op
om samen wenmomenten in te
plannen.
5. Het kind is officieel ingeschreven op
de dag dat het 4 jaar wordt. Welkom!

Ook bij overschrijving vanaf een andere
school zijn ouders van harte welkom. We
starten met een informatief gesprek. Aan
inschrijving zijn een aantal afspraken en
voorwaarden verbonden:
❖ De huidige school moet op de hoogte
zijn van de plannen.
❖ Plaatsing is alleen mogelijk wanneer
er plek is in de betreffende groep.
Uitgangspunt hierbij is dat we ieder
kind uit de klas de hulp willen kunnen
bieden die nodig is.
❖ Is er extra hulp nodig? Dan kijkt onze
intern begeleider mee naar de
mogelijkheden.
❖ Zijn er problemen op de oude
school? Dan zijn wij benieuwd op
welke manier geprobeerd is om
samen tot oplossingen te komen.
❖ Wij nemen bij inschrijving altijd
contact op met de oude school om te
zorgen voor een goede overdracht
van
het
leerlingdossier.
Een
onderwijskundig rapport voor de
nieuwe school is hierbij verplicht.

Als de inschrijving rond is proberen we de
plaatsing bij voorkeur na een vakantie plaats
te laten vinden. De ervaring leert dat dit voor
kinderen het meest natuurlijke en logische
moment is om een nieuwe stap te maken.

AANVRAGEN VERLOF
in het hoofdstuk ‘Praktische zaken’ is onder
het kopje ‘aanvraag indienen’ meer
informatie te vinden over dit onderwerp.

FEESTEN EN VIERINGEN
In het hoofdstuk ‘Meer dan leren’ worden al
meerdere feesten en vieringen benoemd
waar wij op De Zilvermaan aandacht aan
besteden. In de jaarkalender staan deze
dagen en feesten vermeld. Naast deze
feestelijke momenten besteden wij ook
aandacht aan vaderdag en moederdag. De
feesten worden in de kring ruim van tevoren
besproken en vanuit de interesses en
ideeën van de kinderen, de leerkrachten en
de school wordt er vormgegeven aan de
vieringen. Waar mogelijk bepalen de
kinderen hoe de viering eruit ziet en wat
daarvoor nodig is.

FIETSENSTALLING
Wanneer je op de fiets naar school komt
parkeer je je fiets in de daarvoor bestemde
fietsenrekken. Let op dat je de fiets wel op
slot zet. Fietssleutels kunnen bewaard
worden in een bakje in de klas of op een
andere manier. Zolang je je sleutel maar niet
kwijtraakt!

FILMEN EN FOTOGRAFEREN
Film en fotografie biedt ouders af en toe een
inkijkje in de klas. Afbeeldingen die in de
klas gemaakt worden kunnen geplaatst
worden in de parro-appgroep, speciaal voor
de klas. Ook kan beeldmateriaal geplaatst
worden in de media. Vanzelfsprekend kan je
erop vertrouwen dat wij nooit beelden zullen
gebruiken die jullie of jullie kind schade
kunnen berokkenen. Onze ervaring is juist
dat ouders zeer trots zijn om hun kind in de
krant of op de website te zien staan. Op het
aanmeldformulier kunnen ouders/verzorgers
aangeven of ze bezwaar hebben tegen de
publicatie van beeldmateriaal op
verschillende gebieden. Dit wordt jaarlijks
herhaald.

FILMEN EN FOTOGRAFEREN DOOR
KINDEREN
Zoals aangegeven vinden wij het belangrijk
dat er geen telefoons tijdens de lessen of op
andere momenten op school gebruikt worden.
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op
school. Privacy speelt hierin een belangrijke
rol. Om die reden mag er geen beeldmateriaal
gemaakt worden door leerlingen. Wij vragen
ouders om in principe geen beeldmateriaal te
maken. Wanneer ouders in specifieke
gevallen beeldmateriaal maken (bijvoorbeeld
tijdens een festiviteit) verwachten wij dat dit
met de school gedeeld wordt en niet
zelfstandig gedeeld wordt met derden. De
leerkracht bepaalt dan welk materiaal
geschikt is voor verspreiding, rekening
houdend met de verschillende wensen van
alle andere ouders.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen liggen in de
‘gevonden voorwerpen bak’ in de hal.
na twee weken worden gevonden
voorwerpen
weggegooid
of
gerecycled.

HALEN EN BRENGEN
Alle kinderen worden tussen 8.20 en
8.30 uur op school verwacht. Om 8.30
uur start de lesdag. Om 14.15 uur
komen de kinderen weer naar buiten,
iedere groep via de eigen ingang. De
ouders wachten achter het hek, zodat
het plein overzichtelijk blijft voor de
leerkrachten. Na 14.15 uur is er de
gelegenheid voor ouders om even in
de klas te kijken waar de kinderen mee
bezig zijn of om iets te vragen aan de
leerkracht.
Langere
gesprekken
worden in overleg met de leerkracht
gepland zodat er in ieders agenda
ruimte is voor een goed gesprek.

HOOFDBEDEKKING
In communicatie speelt niet alleen de
verbale communicatie een rol, de nonverbale communicatie is minstens net
zo belangrijk. Om die reden vinden wij
het erg belangrijk om elkaar goed in
de ogen te kunnen kijken. Geen enkel
hoofddeksel is bij een kind toegestaan
op school, geen petten en ook geen
hoofddoek. Ouders mogen deze
uiteraard wel dragen wanneer er in de
school geholpen wordt.

HOOFDLUIS
Om een vaak hardnekkige hoofdluizenplaag
te voorkomen, worden alle kinderen
regelmatig (in ieder geval na iedere
vakantie) gecontroleerd. Daarnaast worden
de jassen opgeborgen in luizenzakken om
verspreiding te voorkomen. Als er bij jouw
kind hoofdluis wordt geconstateerd (wat
niets met hygiëne te maken heeft!) dan krijg
je hierover een berichtje. Ook worden
andere ouders geïnformeerd dat er in de
groep hoofdluis is geconstateerd, zodat zij
dit thuis regelmatig bij hun eigen kind kunnen
controleren. De controles zullen bij
constatering van hoofdluis herhaald worden
totdat de klas weer hoofdluisvrij verklaard
kan worden.

HUISWERK
We vinden het op De Zilvermaan belangrijk
dat kinderen zichzelf verantwoordelijk
voelen voor hun werk en leerproces. Om die
reden geven wij opdrachtjes mee voor thuis.
Daar zit een duidelijke opbouw in. In het
begin, bij de kleuters, kan het gaan om een
opdracht iets van huis mee te nemen,
bijvoorbeeld een voorwerp wat begint met de
letter van de week of een voorwerp wat past
binnen het thema waar men in werkt. Vanaf
groep 3 krijgen kinderen af en toe een
laagdrempelige opdracht mee. Dit kan de
vorm hebben van een gevoelsdagboek,
maar ook meer vakgerelateerd werk. In de
bovenbouw vragen we de kinderen om thuis
te leren voor bepaalde vakken, zoals
bijvoorbeeld topografie of Engelse woordjes.
In de bovenbouwklassen komt het element
plannen erbij. De kinderen wordt gevraagd
een agenda mee te nemen en het plannen
van huiswerk komt regelmatig terug in de
klas. Op die manier zijn de kinderen goed
voorbereid wanneer zij de stap naar het
voortgezet onderwijs maken.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
De inspectie controleert namens het
ministerie de inrichting van het onderwijs en
de gang van zaken op de scholen.

Meer informatie over (het werk van) de
inspectie is te vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/t
hemas/onderwijs
Bellen kan ook, naar telefoonnummer 1400.

KAMP
Ieder jaar gaat groep 8 op schoolkamp. Tegen
de tijd dat het kamp plaatsvindt, ontvang je hier
meer informatie over van de leerkracht.

LEERPLICHT
Vierjarige kinderen mogen de hele dag naar
school, maar zijn nog niet leerplichtig. Soms
kunnen er redenen zijn dat kinderen die net 4
zijn in de beginperiode wat minder naar school
komen. Dit gebeurt alleen in overleg met de
leerkracht. Wij geven er de voorkeur aan dat
kinderen met regelmaat naar school komen,
omdat het voor de kinderen belangrijk is om
betrokken te zijn bij de activiteiten van de groep.
Kinderen worden leerplichtig als zij 5 jaar oud
zijn. Meer informatie hierover kun je vinden in
het hoofdstuk “Praktische zaken’ onder
‘leerplicht en verlof’.

MEDICIJNVERSTREKKING
Onze teamleden mogen nooit een kind op eigen
gezag
medicijnen
(ook
pijnstillers,
hoestdrankjes etc.) verstrekken. We zullen altijd
vragen om een formulier medicijnverstrekking
in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is
verkrijgbaar bij de leerkracht of de directie.
Onze
leerkrachten
mogen
eenvoudige
medische handelingen uitvoeren, zoals:
❖ Een schaafwond behandelen
❖ Een splinter verwijderen
❖ Insmeren van huidaandoeningen
❖ Toedienen
van
voorgeschreven
medicatie
Doen ouders een beroep op de leerkracht voor
het verrichten van andere dan voornoemde
handelingen dan verwijst de leerkracht naar de
directie van De Zilvermaan.

MEDEZEGGENSCHAP
In de medezeggenschapsraad kunnen
personeel en ouders direct invloed
uitoefenen op de besluitvorming van het
bestuur en directie. Samen met directie
wordt gekeken naar het gevoerde beleid op
school. Voor een aantal zaken is instemming
van de MR noodzakelijk.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2
ouders en 2 personeelsleden. Heb je een
vraag of wil je iets kwijt, dan kun je mailen
naar
mr.zmbloemstede@vechtstreekenvenen.nl.

OUDERBIJDRAGE
De Zilvermaan is een actieve school. We
vinden het belangrijk om meerdere
activiteiten in het jaar gezamenlijk te vieren.
De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor
het onderwijs en de kwaliteit van het leren.
Dit geld is niet beschikbaar voor het maken
van leerzame excursies, het maken voor
schoolreisjes het organiseren van kamp of
het vieren van feesten als Sinterklaas, Kerst
of andere feesten. Deze activiteiten kunnen
niet uit het schoolbudget betaald worden,
maar zijn wel van groot belang voor de sfeer
en kwaliteit in de school.
Om deze activiteiten toch te kunnen
uitvoeren vragen wij onze ouders jaarlijks
een vrijwillige bijdrage van 25 euro per kind.
Hiervan kunnen alle activiteiten betaald
worden, met uitzondering van schoolreisje
en kamp. De kosten hiervoor worden vlak
voor vertrek geïnd.
Wanneer een ouder moeite heeft met de
kosten van deze bijdrage, dan kan er contact
opgenomen worden met de directie. Samen
kijken we dan naar een oplossing. Daarnaast
verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Stichting
Leergeld’ waar meer informatie gevonden
kan worden over hulp bij dit soort bijdragen.

OUDERRAAD
De ouderraad is een belangrijk orgaan binnen
onze school. De ouderraad helpt mee in de
organisatie
van
zowel
binnenals
buitenschoolse activiteiten en alle feesten die we
op school vieren. Daarnaast denkt de ouderraad
mee over allerlei praktische zaken die onze
school aangaan. De ouderraad vergadert
ongeveer 6 keer per jaar.

PROFESSIONALISERING EN NASCHOLING
Onderwijs geven is een vak. Wij nemen dat op De
Zilvermaan zeer serieus. Om goed onderwijs te
kunnen
verzorgen
is
professionalisering
essentieel. We vinden het belangrijk om onszelf
op de hoogte te houden van de nieuwste
ontwikkelingen en inzichten in onderwijsland. Op
deze manier kunnen wij onze kinderen het beste
bieden; en dat verdienen zij!

Vind je het leuk om feesten, leuke activiteiten te
organiseren voor de kinderen en wil je graag
meedenken met De Zilvermaan? Je bent van
harte welkom om aan te sluiten! Aanmelden kan
bij de directie of één van de leden van de
ouderraad. De actuele lijst is te vinden in de
jaarkalender.

Het team van De Zilvermaan heeft zich de
afgelopen jaren ondergedompeld in de kennis
van de expliciete instructie. Instructie geven we
de hele dag door, bij ieder vak. Verdieping hoe dit
nóg effectiever kan zorgt voor nog meer
verdieping in de lessen. Daar hebben alle
kinderen profijt van.

OVERGANG NAAR DE VOLGENDE GROEP
De ontwikkeling van het kind staat voorop bij De
Zilvermaan. Daarom staat de ontwikkeling van
het kind ook centraal bij de keuze voor de
overgang naar de volgende groep.
De ontwikkeling van het kind is een breed begrip
en behelst verschillende onderdelen. Zo kijken
we samen naar de werkhouding van het kind, de
leerresultaten en de sociale vaardigheden. Aan
de hand van toetsen en observaties zorgen we
voor een zo compleet mogelijk beeld. Uiteraard
kijkt de intern begeleider met ons mee.
Met elkaar (ouders, leerkracht en intern
begeleider) bekijken we wat het kind nodig heeft
in zijn ontwikkeling en bepalen we op welke plek
en in welke groep het kind deze ontwikkeling het
beste door kan maken. We maken samen een
plan hoe we de ontwikkeling het beste kunnen
volgen en vooruit brengen. Ook kijken we naar
ieders mogelijke rol in deze ontwikkeling. Op
deze manier zorgen we er voor dat ieder kind op
de juiste plek zit om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen.

Naast verdieping in expliciete instructie hebben
we de leerlijnen voor rekenen, begrijpend lezen
en Leren Leren uitgediept en in ons lesgeven
geïntegreerd.
Komend jaar staat in het teken van borgen. Ook
pakken we close reading met elkaar op tijdens de
teamtraining om de leeslessen te verdiepen. Met
deze items vullen we het komende jaar onze
studiedagen. Daarnaast gaan we op zoek naar
onze volgende verdiepingsslagen. We zien
verschillende mogelijkheden, dus we zitten
voorlopig niet stil!

SCHOOLPLAN
Een schoolplan is een wettelijk verplicht
document wat iedere school heeft. In het
schoolplan is uitgewerkt wat de uitgangspunten
en doelstellingen van de school zijn en hoe de
school de ontwikkeling van kinderen vorm geeft.
Het schoolplan 2019-2022 is op school ter inzage
beschikbaar.

SCHOOLTIJDEN
8.20 uur deuren open
8.30 uur start van de les
14.15 uur naar huis

SCHOONMAAK
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
schoonhouden van het gebouw. De kinderen
houden samen met de leerkracht hun lokaal
schoon.
Regelmatig houden we een grote schoonmaak
waarbij we een beroep doen op de
ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt de school
dagelijks door externe schoonmakers gereinigd.

SCHORSING EN VERWIJDERING
Als de school vaststelt dat een leerling niet langer
met succes het onderwijs op onze school (zoals
verwoord in het schoolplan) kan volgen (door
oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er
sprake is van ernstige verstoringen op het gebied
van veiligheid of orde kan de directeur besluiten
deze leerling te schorsen dan wel van de school
te verwijderen. Voorafgaande aan het traject van
schorsing en of verwijdering kan er een time out
worden ingezet. Ook het gedrag van ouders of de
relatie tussen de school en ouders kan reden zijn
om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging,
belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit
een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens
aangifte gedaan worden bij de politie. De
beslissing tot verwijdering wordt, nadat de
groepsleerkracht (of eventueel een ander
personeelslid) en de ouders over het voornemen
tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met
redenen omkleed door de directeur meegedeeld.
Daarbij
is
het
voor
betrokken
ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6
weken na dagtekening, schriftelijk bij het college
van bestuur van Vechtstreek + Venen een
verzoek om herziening van dit besluit te vragen.
Vervolgens beslist het college van bestuur binnen
4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen. Het
volledige protocol schorsen en verwijderen van
leerlingen is te vinden op de website van de
school en op
https://www.vechtstreekenvenen.nl/praktisch
e-info/downloads/

SPONSORING
Bij sponsoring gaat het altijd om geld,
waarvoor de sponsor een tegenprestatie van
de school verlangt. Van het geld dat
sponsoring oplevert, kan de school speciale
activiteiten organiseren of extra leermiddelen
aanschaffen, die anders niet zomaar betaald
kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de
extra aanschaf van computers.
Om deze reden staat de school in principe
positief tegenover sponsoring. Scholen zijn
voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat
onze school zorgvuldig om met sponsoring.
Het bestuur heeft daarom richtlijnen
ontwikkeld, waarbinnen de scholen hun
sponsoractiviteiten
mogen
organiseren.
Binnen de school heeft de MR de taak om,
afgaande op de richtlijnen, al of niet
instemming
te
verlenen
met
sponsoractiviteiten. Voor verdere informatie
kunt u contact opnemen met de directeur van
de school.

SPORT EN BEWEGING
De Zilvermaan vindt sport en beweging
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Onze gymlessen worden mede verzorgd door
een vakleerkracht. Twee keer per week krijgen
de kinderen 45 minuten gymles. Tijdens de
gymlessen dragen de kinderen gymkleding.
Naast de gymlessen wordt er iedere dag
minimaal 30 minuten buiten gespeeld. Het
buiten spelen gebeurt klasdoorbrekend, wat de
saamhorigheid van de kinderen onderling
versterkt.

STAGIAIRES
Ontwikkeling vinden we op De Zilvermaan
belangrijk. Dat geldt ook voor de ontwikkeling
van (aanstaande) leerkrachten. Daarom
bieden wij stageplekken aan de studenten van
de Marnix Academie in Utrecht.

De stagiaires geven af en toe een les
gedurende een aantal weken in van te
voren afgesproken groepen. De leerkracht
blijft altijd eindverantwoordelijk. Op onze
school bieden we ook plek aan een
startbekwame leraar. Dit is een 4e jaars
student die de studie heeft afgerond en nu
zelfstandig een klas kan managen onder
begeleiding van een ervaren leerkracht. Op
deze manier werken we op De Zilvermaan
mee aan de ontwikkeling van nieuwe
leerkrachten.

STICHTING VECHTSTREEK + VENEN
Onze school De Zilvermaan Bloemstede
hoort bij Stichting Protestants Christelijk
Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen.
Vechtstreek en Venen is een talent-en
ambitie gedreven stichting, die er in eerste
instantie is voor het kind. Kinderen krijgen
de ruimte en de mogelijkheden om zichzelf
te ontwikkelen zodat zij hun talenten nu en
in de toekomst zo optimaal mogelijk kunnen
inzetten. Deze visie geldt uiteraard ook voor
onze medewerkers. Die blijven zich ook
voortdurend als professional ontwikkelen.
Toekomstgericht
onderwijs
is
de
kerntaak en Vechtstreek en Venen wil een
verbindende factor zijn met de omgeving
van het kind. Ieder kind is waardevol en
staat centraal bij Vechtstreek en Venen. De
scholen binnen onze Stichting zijn in hun
wijk, dorp of regio het middelpunt voor de
ontwikkeling van kinderen tot en met 12
jaar, ieder met zijn eigen onderwijsconcept.
Elke leerling ontdekt en ontwikkelt zijn/haar
talenten op cognitief, sociaal en creatief
gebied. Om brede talentontwikkeling te
kunnen realiseren wordt actief een
professionele verbinding aangegaan met
ouders, medewerkers en omgeving. Daarbij
is de christelijke identiteit de basis.

De kernwaarden van Vechtstreek en Venen zijn:
Vertrouwen
Wij werken op transparante wijze samen op basis
van vertrouwen, respect, waardering en
betrokkenheid. Leerlingen, ouders, medewerkers,
college van bestuur en raad van toezicht erkennen
elkaars rol en positie, versterken deze, werken en
handelen ernaar. Vanuit dit vertrouwen geven we
medewerkers en leerlingen verantwoordelijkheid,
waardoor
talenten
worden
gebruikt
en
gewaardeerd.
Verbinding
Alleen kunnen we het niet. Leerlingen, leraren,
medewerkers en ouders zijn met elkaar verbonden
en maatschappelijk betrokken. Dit betekent binding
en verbinding met de lokale omgeving, met
collega-organisaties en ketenpartners.
Vakmanschap
Verschillen gebruiken we om te groeien.
Deskundigheid van iedereen is van toegevoegde
waarde. Daar hoort bij: eigen talenten ontdekken
en inzetten, differentiëren, groeien, vallen en
opstaan, veiligheid, actie, cognitief, sociaal, sport,
cultuur, muziek, inspirerende omgeving, binnen en
buiten. Als vanzelf geldt dit ook voor alle
medewerkers (vakmanschap) en voor andere
betrokkenen bij Vechtstreek en Venen.

VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN
In onze jaarkalender staat het vakantierooster
vermeld. Ook staan daarin de studiedagen
gepland. Tijdens onze studiedagen zijn de
kinderen vrij. We hebben geprobeerd de
studiedagen zoveel mogelijk aan te laten sluiten
aan andere vrije dagen, zodat gezinnen langer
aaneengesloten van vakantie kunnen genieten.
Het vakantierooster is besproken en goedgekeurd
door de medezeggenschapsraad.
VERJAARDAGEN
We vinden het belangrijk om stil te staan bij de
verjaardagen van de kinderen. Daarom vieren we
deze momenten in de klas. De meeste kinderen
trakteren iets kleins aan de kinderen uit hun klas.
We vragen u om hierbij rekening te houden met

eventuele allergieën wanneer die in de klas
aanwezig zijn, zodat ieder kind mee kan doen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen
iets kleins krijgen, waarbij niet te veel snoepgoed
wordt uitgedeeld. Klein is fijn, 1 is genoeg. Behoefte
aan ideeën? Schiet gerust de leerkracht even aan!
VERKEERSVEILIGHEID
Kinderen zijn speels en nog niet altijd in staat de
gevaren van de verkeerswereld goed in te schatten.
De gedragingen van kinderen in het verkeer zijn dan
ook onvoorspelbaar. Met de aanleg van de
schoolzone in Bloemstede is hier het accent op
gelegd. We zijn ervan overtuigd dat het de veiligheid
van de kinderen verhoogt. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor de veiligheid van onze
kinderen. Mogen we ook een beroep op uw
verantwoordelijkheid doen?
VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID LEERKRACHT
Het kan helaas voorkomen dat een leerkracht
wegens ziekte of andere omstandigheden niet naar
school kan komen. In dat geval wordt eerst gekeken
of een invalkracht kan komen invallen. Als er geen
invaller beschikbaar is kiezen we uit de volgende
mogelijkheden:
❖ Er wordt een beroep gedaan op een collega
die in deeltijd werkt.
❖ Er is wel vervanging voor de onderbouw
maar niet voor de bovenbouw. Een
onderbouwleerkracht schuift dan door naar
de bovenbouw en de vervanger komt in de
lagere groep.
❖ Er wordt een themadag voor de groep
georganiseerd door een organisatie van
buitenaf.
❖ Een ambulante collega valt in. Hierdoor blijft
ander werk liggen en verleggen we het
probleem. We zullen hier slechts in
uitzonderlijke gevallen voor kiezen.
❖ Een groep wordt verdeeld over een aantal
andere groepen.
❖ De ouders wordt verzocht hun kind thuis te
houden. Dit wordt dan zo snel mogelijk aan
de ouders gevraagd, via de mail en de
schoolapp.

VERZEKERINGEN
Het bestuur van Vechtstreek en Venen heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande
uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Ongevallenverzekering
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering
indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril,
fiets etc.) valt niet onder de dekking.
Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge
van onrechtmatig handelen. Wij wijzen u echter op twee aspecten, die vaak aanleiding geven
tot misverstanden:
❖ Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor
alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel
het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school
moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd
op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er
sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet
dus tekort geschoten zijn in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt
geleden, zonder dat er sprake is van een onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als er tijdens
een gymnastiekles een bal tegen een bril komt. De schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
❖ Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag
van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair
zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk
voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

ZINDELIJKHEID
We gaan er vanuit dat, als kinderen vier jaar zijn, ze over het algemeen zindelijk zijn. Natuurlijk
is een ‘ongelukje’, zeker op jonge leeftijd, altijd mogelijk. Wij zien het echter niet als onze taak
om dagelijks luiers of vieze broeken te moeten verschonen. Dit is binnen ons onderwijs ook
niet mogelijk, dit gaat namelijk ten koste van lestijd aan de rest van de klas. Mocht uw kind,
om wat voor reden dan ook, aan het begin van de basisschool nog niet zindelijk zijn, dan
maken we daar graag goede afspraken over tijdens het eerste gesprek.

